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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Oamenii îşi arată iubirea unii faţă de alţii” 

Titlul lecției: Iertarea celor care ne fac rău 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

     1.1 Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase 

1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă; 

     1.3 Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte 

de viaţă reale sau imaginare 

 

Activități de învățare recomandate: 

o jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale copiilor, relevante din punct de 

vedere religios (iertarea semenilor, participarea la slujbele Bisericii, rugăciunea etc.); 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea importanței iertării 

în viața oamenilor; 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Iertarea celor care ne fac rău - Religie ortodoxă, clasa a II - a 

 

Definirea cerinței: 

Iertarea înseamnă să nu ai nimic împotriva celui care ți-a făcut rău. Răspunde corect la 

următoarele întrebări, câștigă cursa și vei afla importanta iertării în viața oamenilor: 

 

Noțiune căutare și notificări 

Întrebare:  

1. Ce sentiment trăim atunci când oferim ajutor semenilor? 

Răspuns corect: Fericire 

Răspuns greșit: Mânie 

Răspuns greșit: Invidie 

Răspuns greșit: Ură 

2. Care sunt urmările greșelilor noastre asupra semenilor? 

Răspuns corect: Încetarea prieteniei 

Răspuns greșit: Iubirea 

Răspuns greșit: Împăcarea 

Răspuns greșit: Dreptatea 

3. Cine ne învață pe noi să iertăm pe cei ce ne fac rău? 

Răspuns corect: Domnul nostru Iisus Hristos 
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Răspuns greșit: Dușmanii 

Răspuns greșit: Internetul 

Răspuns greșit: Prietenii 

4. Ce trebuie sa facem pentru a fi iertați de ceilalți? 

Răspuns corect: S recunoaștem greșeala 

Răspuns greșit: Sa fim violenți 

Răspuns greșit: Sa fim răutăcioși 

Răspuns greșit: Sa motivam greșeală 

5. Ce primesc oamenii iertători de la Dumnezeu? 

Răspuns corect: Iertarea propriilor greșeli 

Răspuns greșit: Îngâmfare 

Răspuns greșit: Mândrie 

Răspuns greșit: Supărare 

6. Ce este iertarea? 

Răspuns corect: A tolera răul primit 

Răspuns greșit: A permite altora sa profite de noi 

Răspuns greșit: A da posibilitatea repetării greșelii 

Răspuns greșit: Răzbunare 

 

Feedback 

Felicitări! Ești un elev competitiv! 

Nu uita să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ajutor! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Cursa de cai”. 

Elevul caută cuvântul/sintagma care răspunde la întrebarea data. Alegerea greșită a răspunsului este 

urmată de indicarea răspunsului corect. Dacă alegerea este greșita, elevul nu înaintează în cursă. 

Elevul va răspunde corect la întrebări și va câștiga cursa!. La sfârșit elevul primește o apreciere! 

  

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pxrbimz0a21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxrbimz0a21 

  

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1 Antet - 

https://www.google.com/search?q=pilda+fiului+risipitor&rlz=1C1CHBD_enRO898RO898&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiqiYbdr_jsAhUS_RQKHR1VB6cQ_AUoAX

oECAwQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=MbUv_qN4Icid-M, 10.11.2020, 18.15 
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